Mededeelingen
IEPENZIEKTE BESTRIJDING.
Wijziging VBn het 1\.. B. van 28 Maart 1931 (Stbl. no. 136), waarbij
opstapeling van ongeschild iepenhout tusschen 15 Maart en 1 October

wordt verboden.
I
. Bil K. B. van 26 September 1933 (Stbl. no. 136) is het artikel 2 van
het K.B. van .28 Maart 1931 Stbl. no. 136) gewijzigd. Dit art. 2 gaf
dep. Minister van Economische Zaken de bevoegdheid reeds gevelde iepen
aan ·te wijzen, waarbij de gebruiksgerechtigden dezer boornen werden
verplicht. binnen een bepaalden termijn. de schors dezer iepen onscha~
ddljk te maken door deze te verbranden of op andere wijze onschadalijk
te maken.
..
Zoodoende was het mogelijk naast de staande. doode en stervende
iepen, ook het .. reeds gevelde iepen,hout op opslagplaatsen. dat veelal een
ernstige haard van besmetting voor de omgeving vormt, in het bela:ng
der iepenziektebestrijding onschadelijk te maken.
.
Door het nieuwe K. B. van 26 September j.1. zal het niet meer noodig
zijn, elke houtstapelplaats afzonderlljk aan te wijzen met de zich hierop
bevindende iepen.
Voortaan zal het door het geheele land verboden zijn gedurende den
tijd. dat de Iepenspintkevers uitvliegen en de ziekte overbrengen. iepen ...
hout op te slaan. Slechts indien het hout geschild is of de schors in zijn
geheel is bestreken met timmermanscarbolineum (dit middel schijnt de
kevers te weerhouden zich in de stammen in te boren en deze tot broed...
plaats te kiezen) mag het hout boven water liggen.
Hout. dat dunner is dan 7 cm of afkomstig is van stammen of takken
dunner dan 7 cm, is vrij. Gekloofd iepenhout, (z.g. kachelblokken) mag
dus ook niet meer met de schors er aan worden opgestapeld.
Hieronder volgt het nieuwe artikel 2:
. I. Het is verboden tusschen 15 l\faart en 1 October iepenhout te laten
liggen, opgestap.:ld te houden of te vervoeren.
Onze voornoemde MinIster is bevoegd van zoodanig verbod geheel of
gedeeltelijk en al dan niet voorwaardelijk ontheffing te verleenen.
2. Dit verbod is niet toepasselijk op:
a. geheel ontschorst hout
b. hout met een doorsnede kleiner dan 7 centimeter of afkomstig van
stammen of takken met een doorsnede. kleiner dan 7 centimeter:
c. hout, dat onder water ligt:
d. hout. waarvan de schors in haar geheel met timmermanscarbolineum
is bestreken of op andere door Onzen voornoemden Minister te bepalen

wijze is behandeld.
Het hesluit is 1 October 1933 in werking getreden.
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